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लुई पाश्चर 

माझा मलुगा 
काही वेगळाि 

होणार! 

लुई पाश्चरिा जन्म 1822 मध्ये 
फ्रान्सच्या एका छोट्याशा गावात झाला. 
त्यािे वडील िामड्यािी कामे करत. 
लईुने मात्र शशक्षक िनाव ेअशी त्याांिी 
इच्छा होती. पण लईु िनला, आपल्या 
काळातील एक महान सांशोधक!  



सरुुवातीला लईु एक साधारण दजाािा 
ववद्यार्थी होता. त्याला चित्रे रांगवायला 
आवडत. त्याने त्याच्या शमत्राांिी आखण 
कुटुांबियाांिी अनेक चित्रे रेिाटली, रांगवली.  

लईु ददसतो त्यापेक्षा िपू िुविमान 
आहे, हे लुईच्या शाळेतील एका 
शशक्षकाला प्रर्थम जाणवले. 

तुझ्यात काहीतरी 
िास आहे. मला 
जाणवलांय ते.  



लईुला पॅररसच्या एका शाळेत शशकायला 
पाठवले. पण घरिी आठवण येऊ लागल्यामळेु 
ततर्थे तो काही आठवडिे रादहला.  

इर्थे ना शतेां 
आहेत, ना फुलां. 
मला माझ्या घरी 

जायिांय.  

काही वर्ाांनी लईु पॅररसला परतला आखण 
ततर्थे प्राध्यापक डुमास या प्रशसि 
रसायनतज्ज्ञाकड ेशशकू लागला.  

पदहल्या वर्ााच्या अिेरीस लईुने अनेक 
पुरस्कार जजांकले. लवकरि तो प्राध्यापक 
िनला. स्फदटकाांवरील त्याच्या कामासाठी 
त्याला सवुणापदक शमळाले.  

अशिनांदन! तू याआधीि 
िरांि काही साध्य 

केलांयस.   

जरा इकड े 
िघा! 



1849 मध्ये लईु पाश्चरने मेरी लॉरेंटशी 
लग्न केले. मेरी दयाळू आखण सांयमी स्त्री 
होती. आपल्या पतीिी सांशोधनाप्रती 
असलेली समवपात वतृ्ती ततने समजून 
घेतली.   

तुमिां रात्रीिां 
जेवण गरम 
करून ठेवलांय.  

लईु रात्री उशीरापयांत वािन करत 
िसे, अगदी रवववारीसिुा.  



लईुने आपल्या प्रयोगाांनी वह्या िरून 
टाकल्या. त्याच्या मत,े महान शोध 
फक्त योगायोगाने लागत नाहीत. 
त्यासाठी कठोर मेहनतसिुा लागत.े   

त्याकाळी फ्रान्सिा मद्य उद्योग 
ियानक सांकटात सापडला होता. मद्य 
आांिट होत असे. यािे कारण कुणाला 
सापडले नव्हत.े  

उद्योजकाांनी िरपरू पसैा ििा केला. 
त्याांच्या नोकरदाराांना आपली नोकरी 
जाईल, अशी िीती वाटू लागली. ते 
मदतीसाठी लईुकड ेगेले.  

िपू वाईट गोष्ट 
आहे ही! 

काळजी नको! पाश्चर 
शोध घेतोय! 



अनेक प्रयोग केल्यावर, लईुला आढळले 
की मद्य िनवताना वापरलेले काही 
यीस्ट समस्या उत्पन्न करत होते.  

उपाय साधासरळ होता: मद्य गरम 
करायिे, म्हणजे अपायकारक यीस्ट 
नष्ट होतील.  

पण मद्य उद्योजकाांना हा उपाय पटला 
नाही.  

मद्य गरम 
नाही करू 
शकत.  

त्यामुळे िव 
िराि होईल 

त्यािी! 
मग कुणी मद्य 
वपणारि नाही! 



पण उद्योजकाांिी िीती व्यर्था होती. लवकरि 
दधू, िीयर हे द्रव लईुच्या पितीने गरम 
केले जाऊ लागले. यामळेु ते वपण्यासाठी 
सरुक्षक्षत होऊ लागले. लईुच्या या पितीिे 
नामकरण पाश्चरायझशेन असे केले गेले.  

दधुािी िव उत्कृष्ट 
आहे. पण याच्यामुळे 
आजारी तर नाही ना 

पडणार?  

त्याकाळी मलेु, प्रौढ माणसे जांतुयुक्त 
दधू वपऊन आजारी पडत असत.  

अगदी सुरक्षक्षत 
आहे हे! यािां 
पाश्चरीकरण 
केलांय! 



1857 मध्ये, वयाच्या पस्तीसाव्या वर्ी, 
लईुला पॅररसच्या एका अत्यांत प्रततवित 
शाळेत सांिालकपदी तनयुक्त करण्यात आले. 
पण ततर्थे प्रयोगशाळा, सांशोधनासाठी 
आवश्यक उपकरणे नव्हती.  

मोठ्या कामािी 
सुरुवात एका 

छोट्या पावलाने 
होते.  

म्हणून लईुने आपल्या घराच्या 
पोटमाळ्यावर स्वत:िी प्रयोगशाळा 
उिारली. त्याच्या िोल्या िपू छोट्या 
होत्या. लईुला ततर्थे हाताांवर आखण 
गुडघयाांवर राांगत प्रवशे करावा लागत असे.  



त्याकाळी फ्रान्समध्ये कॉलरा आखण 
टायफॉईड या आजाराांिी सार्थ होती.   

हे आजार कसे पसरतात, यािे 
सांशोधकाांना कोड ेपडले होते. 
काही लोकाांच्या मते, छोटे छोटे 
रोगवाहक कण आपोआप प्रकट 
होत होते.  

िला, कुणालातरी आजारी पाडू! 



पाश्चरला एवढे कळत होते की रोगाि े
कण कुठल्यातरी जागेतून, कुठल्यातरी  
गोष्टीतून येत होते. नुकतांि त्याच्या 
र्थोरल्या मलुीिा टायफॉईड आजाराने 
मतृ्यू झाला होता.   

यामळेुि कदाचित तो या 
आजारामागील सत्य जाणून घेण्यावर 
ठाम होता.   

मला या ियांकर आजारािा 
इलाज शोधलाि पादहजे.  



त्यािा प्रयोग साधासरळ होता. त्याने काही 
िाांड्याांमध्ये वेगवेगळे द्रव िरले. हे द्रव गरम 
करून त्याने तनजांतुक केले. याांतील अधी 
िाांडी त्याने हवािांद केली आखण अधी िलुीि 
ठेवली.  

या िाांड्याांमधनू दगुांध 
येतोय. हीि रोगग्रस्त  

आहेत.  

आखण ही िाांडी 
स्वच्छ आखण 
तनरोगी आहेत.  



पाश्चरने िाांड्याांतील द्रवाांि ेतनरीक्षण 
केले आखण या शतकातील दोन 
अत्यांत महान शोध त्याला लागले.  

1.  हवेत सकू्ष्म जांतू 
असतात.  

 

2.  या जांतुांमळेुि रोग 
होतात.  



तोवर पाश्चरिी ख्याती युरोपिर 
पसरली. 1867 मध्ये फ्रान्समधील मद्य 
उद्योग वािवल्यािद्दल त्याला गँ्रड प्राईज 
पदक शमळाले.  

यािवेळी रेशीम उद्योगालाही धोका 
उत्पन्न झाला. रेशीम ककड्याांवर एका 
गूढ रोगाने हल्ला केला.  

िराि शोध घेतल्यानांतर पाश्चर या 
समस्येच्या मळुाशी गेला. एक सकू्ष्म 
जांतू पानाांना सांसगा पोहोिवत होता, हे 
त्याला आढळून आले.  

आधीिां सगळां जाळून टाका, नव्याने 
सुरुवात करा. हाि एक मागा आहे.  

ठीक आहे सर, तुमच्या  
म्हणण्यानुसार करतो. आता 
इतर कुणािी मतां घेण्यात 

अर्था नाही.   



कालाांतराने, वयाच्या पांििेाळीसव्या वर्ी, 
कठोर मेहनतीमळेु पाश्चरच्या तब्येतीवर 
दषु्पररणाम झाला. त्याला पक्षाघात 
(स्रोक) झाला आखण तो आजारी पडला.  

हे नुसतां हलवू की 
ढवळू, सर? 

आयुष्यिर त्याच्या शरीरािी डावी िाजू 
अधाांगवायनेू लळुी रादहली. तरीही त्याने 
आपले शोधकाया सरुुि ठेवले.  



रोग हवेतील सकू्ष्म जांतुांमळेु होतात, हे 
पाश्चरला कळून िुकले होते. आता 
त्याला रोगाांिा फैलाव रोिण्यािा 
उपाय शोधायिा होता.   

त्यािवेळी अथँ्रकॅ्स नावाच्या ियानक 
आजाराने युरोपमध्ये मेंढ्या आखण गुरे 
मरू लागली.   



पाश्चरला आढळले की अथँ्रकॅ्सिे जांतू 
मातीतील गाांडुळाांमध्ये अनेक वरे् 
जजवांत राहू शकतात.  

मागे रेशीम उत्पादकाांना ददलेला सल्लाि 
त्याने शतेकऱयाांना ददला. शतेकऱयाांनी 
आपली आजारी जनावरे जाळून टाकावीत 
आखण सांसगा झालेली शतेे सोडून द्यावीत, 
असे लईुने त्याांना साांचगतले. 

पाश्चरला नवीन 
िाांगली कल्पना सुि ू
दे, अशी आशा करू! 



पाश्चरच्या डोक्यात आणिी एक कल्पना 
आली. त्याला आढळले की जनावर अँथ्रकॅ्स 
रोगातून वािले तर त्याला पुन्हा कधीि 
अँथ्रकॅ्स होत नाही.  

त्याने काही मेंढ्याांच्या अांगात अथँ्रकॅ्सि े
दिुाल जांतू असलेले द्रावण इांजेक्शनद्वारे 
टोिायिा तनणाय घेतला. 

या मेंढ्याांना लईुने इतर रोगग्रस्त 
मेंढ्याांच्या कळपासोित शतेात 
िरायला सोडले.  



इांजेक्शन ददलेल्या मेंढ्या वािल्या, पण 
इतर सवा मेंढ्या रोगाने मेल्या. पाश्चरने 
अँथ्रकॅ्सच्या इलाजासाठी लस तयार 
केली होती! 

तािडतोि सांशोधकाांनी कॉलरा, स्वाईन 
ताप अशा रोगाांना रोिणाऱया लसी तयार 
केल्या.   

लस िाांगलां  
काम करतेय! 



एव्हाना पाश्चर विृत्वाकड ेझुकला होता. 
त्यािी तब्येत ढासळली होती. पण एक 
मोठे आव्हान अद्याप त्यािी वाट िघत 
होते! 

रेिीज या ियांकर रोगाने अनेक माणसे 
आखण जनावरे मरत होती. पाश्चरने सांसगा 
झालेल्या सशाांपासनू लस िनवली आखण 
त्यािी िािणी कुत्रयाांवर घयायि ेठरवले.  

लसीकरण  
8 जानेवारी 1885 

लसीकरण  
23 जानेवारी 1885 

लसीकरण 
12 डडसेंिर 1884 

एक मोठा प्रश्न होता: 

ही लस माणसाांवर काम करेल?  



एकदा सकाळी जोसेफ मेस्टर 
नावािा एक छोटा मलुगा पाश्चरच्या 
प्रयोगशाळेत आला. त्याला एक 
वपसाळलेला कुत्रा िावला होता. 
पाश्चरिी जनावराांिी लस हीि 
त्याच्यासाठी एकमेव आशा होती.   
पाश्चर दद्वधा मनजस्र्थतीत होता. 

मला िात्री आहे की 
मी त्याला वािवू 

शकेन.  

िकू झाली तर 
तुम्हाला अटकही 
होऊ शकते.  

नक्की प्रयत्न  
करा.  

नाहीतर तो 
मुलगा मरेल! 

नक्की करा. काही 
न करण्यापेक्षा 

जोिीम घेणां िरां.  



जोसेफला पाश्चरिी लस टोिण्यात 
आली आखण तो वािला! 

तो िरा 
झाला! 

ही िातमी वायुवेगाने जगिरात पसरली.  



पॅररसमध्ये एक ववशेर् शाळा सरुू 
झाली होती, त्याला पाश्चर सांस्र्था असे 
नाव देण्यात आले. ही सांस्र्था 
उिारण्यासाठी िोहोिाजुांनी लोकाांनी 
पैशािी मदत पाठवली.  

1895 मध्ये लईु पाश्चरिा मतृ्य ूझाला. पण 
त्याच्या सन्मानार्था उिारलेली सांस्र्था आजही 
जजवांत आहे. त्याच्या सांस्र्थापकासारिेि ही 
सांस्र्थादेिील जगिरातील रोगाांिा अभ्यास 
करण्यासाठी, त्याांना रोिण्यासाठी काम करते.  



अचधक मादहती 

हॉस्पीटल 

एकोणीसाव्या शतकात हॉजस्पटलिी अवस्र्था 
फारि ियांकर होती. तेर्थील कमािारी हात धतू 
नसत. ते रुग्णाच्या जिमेवरच्या पट्टय्ा पुन्हा 
पुन्हा वापरत असत. यात काही नवल नव्हते की 
इतके लोक हकनाक मरत होते. स्वच्छतेि े
महत्त्व उमगलेल्या सुरुवातीच्या काही 
सांशोधकाांमध्ये पाश्चरही एक होता. त्याच्या मते 
स्वच्छता म्हणजे, वस्तू तनजांतुक करणे. 
पाश्चरच्या मनावर जांतुांिा इतका पगडा होता की 
तो हस्ताांदोलन करण्यािी पितही अस्वच्छ 
मानत अस.े  

पाश्चरिी किर 

पाश्चरि ेदफन मोठ्या समारांिपूवाक झाले. त्याच्या 
किरीिोवती असलेल्या शिांतीांवर मुलाांिी, कुत्रयाांिी, 
मेंढ्याांिी, कोंिडीच्या वपल्लाांिी तसेि त्याने जीव 
वािवलेल्या प्राणीमात्राांिी चित्र ेरांगवण्यात आली.  

रोग आखण जांतू 

जांतू हे सूक्ष्म जीव असतात. ते रोगाांना 
कारणीिूत ठरतात. रोग आपोआप होत 
नाहीत, ते जांतुांमुळेि होतात आखण 
पसरतात, हे शसि करून पाश्चरने 
मोठीि कामचगरी िजावली.  



लुई पाश्चरच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या तारिा:  

 

1822  लईु पाश्चरिा जन्म 22 डडसेंिर रोजी झाला.  

1843-48   लईुने प्राध्यापक डुमाससोित पॅररस येरे्थ रसायनशास्त्रािा अभ्यास केला.  

1849  लईुने मेरी लॉरेंटशी लग्न केले.   

1857-65  लईुने यीस्टिा अभ्यास केला आखण मद्य उद्योगािी समस्या सोडवली.   

1867  लईुला फ्रान्सिा मद्य उद्योग वािवल्यािद्दल सवुणापदक शमळाले.  

1868  लईुला पक्षाघात (स्रोक) झाला.  

1870  लईुने रेशीमककड्याांवरील रोगािा अभ्यास केला आखण त्यावर उपाय शोधला.  

1882  लईुने अँथ्रकॅ्स रोगािी लस शोधली.  

1885  लईुने जोसेफ मेस्टरला रेिीज रोगापासनू वािवले. 
1888  लईु हा पाश्चर सांस्रे्थिा सांिालक िनला. 
1895   8 सप्टेंिर रोजी लईुिा मतृ्य ूझाला.  

समाप्त 


